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Ειςαγωγό 

 

Σα Βαλκϊνια εύναι μια πονεμϋνη ιςτορύα. Ιςτορύα βαςιςμϋνη ςτον 

κοινοτιςμό, την ομοςπονδιοπούηςη, την ευημερύα αλλϊ και ςτα εθνικϊ 

πϊθη, τισ Μεγϊλεσ Ιδϋεσ, τουσ εθνικιςμούσ και τισ εθνοκαθϊρςεισ. 

Κοινότητεσ που ζούςαν η μύα δύπλα ςτην ϊλλη μϋχρι τα τϋλη του 20ου 

αιώνα. Αυτοκρατορύεσ, βαςιςμϋνεσ ςτη θρηςκεύα και όχι ςτην εθνοτικό 

ταυτότητα, που διαμόρφωςαν όθη και πεποιθόςεισ μ’ ϋναν τρόπο που δεν 

εξαφανύςτηκε εντελώσ με τον ερχομό του ςύγχρονου κόςμου. τη διϊρκεια 

των αλλεπϊλληλων πολεμικών περιπετειών του 20ου αιώνα εκατομμύρια 

Βαλκϊνιοι γνώριςαν τη φρύκη των μαχών, των εκτελϋςεων, των ςφαγών και 

των εκτοπιςμών. 

Η ιςτορύα τησ διϊλυςησ τησ Γιουγκοςλαβύασ μπορεύ να περιγραφεύ 

και μϋςα από την εξιςτόρηςη τησ ανϊπτυξησ τησ βύασ ςτον γιουγκοςλϊβικο 

αθλητιςμό και ιδιαύτερα ςτο ποδόςφαιρο. Η βύα αυτό μεταφϋρθηκε από τα 

γόπεδα και τισ κερκύδεσ ςτο πεδύο των εθνοτικών ςυγκρούςεων για να 

καταλόξει εν τϋλει ςτα πεδύα των μαχών και τισ φρικαλεότητεσ του 

εμφύλιου πολϋμου (1991-1995). Η τϊςη των οπαδών να διαδραματύζουν ϋναν 

ρόλο πολιτικό και να υποςτηρύζουν κινόματα και ομϊδεσ τησ ϊκρασ 

δεξιϊσ, δεν εύναι χαρακτόριςτικό μόνο τησ πρώην Γιουγκοςλαβύασ. Εύναι 

βϋβαιο ότι υπϊρχει ςτενό ςχϋςη μεταξύ του χουλιγκανιςμού και τησ 

εθνικιςτικόσ, ρατςιςτικόσ και νεοφαςιςτικόσ ιδεολογύασ. Η ιςτορύα ϋχει 

δεύξει ότι η εκϊςτοτε ϊρχουςα τϊξη το γνωρύζει αυτό και το 

εκμεταλλεύεται για να διειςδύςει ςτισ οπαδικϋσ κοινότητεσ και να 

μετουςιώςει την ϊμορφη και ϊναρχη οπαδικό βύα ςε βύα με πολιτικό 

υπόςταςη.  
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Η ςυνοπτικό ιςτορύα τησ Γιουγκοςλαβύασ 

 

Μεταξύ του 9ου και του 14ου αιώνα, τα βαςύλεια τησ Βοςνύασ, τησ 

Βουλγαρύασ, τησ Κροατύασ και τησ ερβύασ αναδύθηκαν ςτην ευρύτερη 

περιοχό των Βαλκανύων. Κρύςιμησ ςημαςύασ για το μϋλλον τησ περιοχόσ 

όταν το ςχύςμα του 11ου αιώνα που ουςιαςτικϊ μούραςε τον Φριςτιανιςμό 

ςε μια ανατολικό Ορθόδοξη Εκκληςύα, με την ηγεςύα τησ ςτην 

Κωνςταντινούπολη, και μια δυτικό εκκληςύα ευθυγραμμιςμϋνη με τον 

Ρωμαιοκαθολικιςμό. Μετϊ από αυτό το ςχύςμα, οι Κροϊτεσ και οι λοβϋνοι 

ςτισ περιοχϋσ που βρύςκονται πληςιϋςτερα ςτην Ιταλύα και τη Δυτικό 

Ευρώπη ϋγιναν Καθολικού. Οι ϋρβοι, οι Μαυροβούνιοι και οι Μακεδόνεσ 

ϋγιναν Ορθόδοξοι.
[1]  

Η Γιουγκοςλαβύα όρθε ςτο προςκόνιο ςαν κρϊτοσ μϋςα από 

μακροαιώνιουσ εθνικούσ αγώνεσ ενϊντια ςε δύο κραταιϋσ, πολυεθνικϋσ και 

πολυπολιτιςμικϋσ αυτοκρατορύεσ, την Αυςτροουγγρικό και την 

Οθωμανικό.
[2]

 Από τον 12ο αιώνα μϋχρι και το τϋλοσ του Α’ Παγκοςμύου 

Πολϋμου (1914), η λοβενύα και η Κροατύα αποτελούςαν περιφϋρειεσ τησ 

Αυςτροουγγαρύασ. Κατϊ την ύδια περύοδο, οι Οθωμανού Σούρκοι κατϋκτηςαν 

εδϊφη ςτα βαςύλεια τησ Μακεδονύασ, τησ ερβύασ και τησ Βοςνύασ. Ενώ οι 

ϋρβοι αγωνύςτηκαν για να απελευθερωθούν από την τουρκικό και ιςλαμικό 

κυριαρχύα, πολλού Βόςνιοι λϊβοι ιςλαμοποιόθηκαν, μια πρϊξη που ακόμα 

και ςόμερα θεωρεύται από τουσ ςϋρβουσ εθνικιςτϋσ ωσ πρϊξη προδοςύασ. 

Σο 1878, με τη ςυνθόκη του Βερολύνου, οι ϋρβοι κϋρδιςαν τελικϊ την 

ανεξαρτηςύα τουσ από τουσ Οθωμανούσ, ενώ η Βοςνύα-Ερζεγοβύνη 

προςαρτόθηκε ςταδιακϊ από την Αυςτροουγγαρύα. Η ενοπούηςη όλων των 

νότιων λϊβων ςε ϋνα ενωμϋνο βαςύλειο κατϋςτη δυνατό με την όττα και 

τη διϊλυςη τησ Αυςτροουγγαρύασ ςτον Α 'Παγκόςμιο Πόλεμο και μετϊ από 

πρόταςη των Κροατών.
[3]
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Σο νϋο αυτό βαςύλειο ςυμπεριϋλαβε τισ νότιεσ επαρχύεσ των λϊβων, 

που όταν μϋροσ τησ Αυςτροουγγαρύασ, με τα ανεξϊρτητα βαςύλεια τησ 

ερβύασ και του Μαυροβουνύου για να δημιουργόςει αυτό που αρχικϊ 

ονομϊςτηκε Βαςύλειο των ϋρβων, Κροατών και λοβϋνων (1917) και ςτη 

ςυνϋχεια μετονομϊςτηκε ςε Γιουγκοςλαβύα το 1929. Σο γεγονόσ ότι η 

ερβύα και το Μαυροβούνιο, ωσ ανεξϊρτητα κρϊτη, όταν μεταξύ των 

νικητών του Α 'Παγκοςμύου Πολϋμου, ενώ οι υπόλοιποι νότιοι λϊβοι όταν 

υπό αυςτροουγγρικό κυριαρχύα, ϊρα και μεταξύ των χαμϋνων του πολϋμου, 

ϋπαιξε καθοριςτικό ρόλο για τη μετϋπειτα οργϊνωςη του νεοςύςτατου 

κρϊτουσ καθώσ και την ιςτορικό ςυνϋχεια τησ περιοχόσ. 

Η πρώτη ενωμϋνη Γιουγκοςλαβύα, η οπούα κρϊτηςε από το 1929 ϋωσ το 

1941, κουβαλούςε το βαρύ φορτύο από τισ ανεπύλυτεσ εθνικιςτικϋσ 

διαμϊχεσ και τον αναδυόμενο ςϋρβικο επεκτατιςμό.
[3]

 αν αποτϋλεςμα, ςτα 

μϋςα τησ δεκαετύασ του 1920, διϊφορεσ εθνικιςτικϋσ οργανώςεισ και 

κινόματα εμφανύςτηκαν με μοναδικό ςτόχο την καταςτροφό του 

γιουγκοςλαβικού κρϊτουσ. Σο 1929 το ακροδεξιό κύνημα των Ουςτϊςι 

ιδρύθηκε, από τον φαςύςτα δικτϊτορα Άντε Πϊβελιτσ, ςτην Κροατύα. Σο 

κύνημα αυτό απολϊμβανε την υποςτόριξη τόςο τησ φαςιςτικόσ Ιταλύασ όςο 

και τησ ναζιςτικόσ Γερμανύασ. Η μετουςύωςη τησ ςτόριξησ αυτόσ όρθε τον 

Απρύλιο του 1941, όταν οι Ναζύ κατϋλαβαν τα Βαλκϊνια και ο Πϊβελιτσ 

ύδρυςε το πρώτο «ανεξϊρτητο» κρϊτοσ-μαριονϋτα τησ Κροατύασ. Κατϊ τη 

διϊρκεια τησ κυριαρχύασ τησ Ουςτϊςι, Κροϊτεσ και Βόςνιοι μουςουλμϊνοι 

φαςύςτεσ ενορχόςτρωςαν τισ δολοφονύεσ δεκϊδων χιλιϊδων ϋρβων, Ρομϊ 

και Εβραύων ςτα ςτρατόπεδα ςυγκϋντρωςησ που δημιούργηςαν ςτην περιοχό 

τησ λαβονύασ. Εύναι ςημαντικό να αναφερθεύ ότι ςτο πλαύςιο αυτού του 

φαςιςτικού καθεςτώτοσ η Κροατύα δημιούργηςε την πρώτη εθνικό ομϊδα 

ποδοςφαύρου τησ.
[4]

 Η Κροατικό Ποδοςφαιρικό Ομοςπονδύα ιδρύθηκε το 

1912, αλλϊ δεν υπαγόταν ςτη FIFA μϋχρι και το 1941, όταν η Κροατύα 

ϋλαβε αυτονομύα από τουσ Ναζύ. Μεταξύ 1941 και 1945, η Κροατύα 

ςυμμετεύχε ςε αγώνεσ ποδοςφαύρου με τη Γερμανύα και τουσ ςυμμϊχουσ 
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τησ, όπωσ η Ιταλύα και η Ουγγαρύα. Καθ’ όλη τη διϊρκεια του Β’ 

Παγκοςμύου Πολϋμου, η γενοκτονύα τησ Ουςτϊςι απαντόθηκε από ςφαγϋσ 

Κροατών και Μουςουλμϊνων από τουσ ϋρβουσ εθνικιςτϋσ που ονομϊςτηκαν 

Σςϋτνικσ
[5]

, υπό την καθοδόγηςη του Μιχαόλοβιτσ (Draza Mihailovic). Ο 

τρύτοσ μεγϊλοσ αντύπαλοσ πόλοσ όταν οι Παρτιζϊνοι αντϊρτεσ, 

αντιφαςιςτικό απελευθερωτικό κύνημα με πολυεθνικϊ κα πολυπολιτιςμικϊ 

χαρακτηριςτικϊ, υπό την αρχηγύα του Κροϊτη κομμουνιςτό Γιϐςιπ Μπροζ 

Σύτο ό ςκϋτο Σύτο. Σο τϋλοσ του Β’ ΠΠ βρόκε τουσ Παρτιζϊνουσ του Σύτο 

νικητϋσ. Έχοντασ τον πλόρη ϋλεγχο τησ περιοχόσ, μια νϋα οςιαλιςτικό 

Γιουγκοςλαβύα γεννιόταν πϊνω ςτο δόγμα του «Αδελφοςϑνη και Ενϐτητα» 

(Brotherhood and Unity), ςε μια προςπϊθεια να αφόςει πύςω τησ τισ 

εθνικιςτικϋσ ςυγκρούςεισ του παρελθόντοσ. 

 

Ο Γιόςιπ Μπροζ Τίτο. 

 

Σο 1945, η Ομοςπονδιακό Λαώκό Δημοκρατύα τησ Γιουγκοςλαβύασ 

αποτελούνταν από 6 ομόςπονδεσ δημοκρατύεσ: τη ερβύα, την Κροατύα, τη 

λοβενύα, τη Βοςνύα-Ερζεγοβύνη, τη Μακεδονύα και το Μαυροβοϑνιο. Η 

προςωρινό κυβϋρνηςη τησ Λαώκόσ Ομοςπονδύασ τησ Γιουγκοςλαβύασ 

δημιουργόθηκε κατϊ τη διϊρκεια τησ ύδιασ χρονιϊσ, με τον Σύτο να 
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κερδύζει τισ μεταπολεμικϋσ εκλογϋσ. Οι κομμουνιςτϋσ όξεραν ότι η 

ιςτορύα τησ Γιουγκοςλαβύασ όταν μια ιςτορύα εθνοτικών ςυγκρούςεων που 

πόγαιναν πύςω ςτον χρόνο μϋχρι και τον 14ο αιώνα. Αυτόσ όταν ϊλλωςτε 

και ο λόγοσ για τον οπούο το πολιτικό τουσ πρόγραμμα επικεντρώθηκε ςτη 

δημιουργύα μιασ κοινόσ Γιουγκοςλϊβικησ ταυτϐτητασ και ενόσ κοινού 

πολιτειακού κρϊτουσ, κϊτω απ’ το οπούο όλοι θα όταν ύςοι ανεξϊρτητα 

από την εθνικότητα και τη θρηςκεύα τουσ. Οι εθνικιςτικϋσ αφηγόςεισ την 

δεκαετύα του ‘50 του ‘60 και μϋχρι τα μϋςα του ‘70 όταν ςε μεγϊλο 

βαθμό απούςεσ από τη Γιουγκοςλαβύα. Εύναι χαρακτηριςτικό ότι το 1981, 

μετϊ το θϊνατο του Σύτο, 4.5 εκατομμύρια Γιουγκοςλϊβοι δεν δόλωναν 

ςύγουροι για την εθνικότητα τουσ.
[6]

 

 

Σο μοντϋλο τησ αυτοδιαχεύριςησ και οι 

ςχϋςεισ με τη Δϑςη 

 

Παρ’ όλο που ο Σύτο όταν ςταλινικόσ,
[7]

 η ρόξη με τον τϊλιν και 

τισ πολιτικϋσ τησ ΕΔ όρθε το 1948.
[9]

 Έκτοτε, η Γιουγκοςλαβύα 

ακολούθηςε τον λεγόμενο «μϋςο δρόμο», τόςο ςε επύπεδο διεθνών ςχϋςεων, 

όςο και ςτον οικονομικό τομϋα, με την υιοθϋτηςη ενϐσ μοντϋλου που 

ςυνδϑαζε ςτοιχεύα του ςοςιαλιςτικοϑ με το καπιταλιςτικϐ (Σιτοώςμϐσ). 

Προώθηςε ϋνα ςύςτημα αποκεντρωτικό, με ενύςχυςη τησ τοπικόσ 

αυτοδιούκηςησ και τον ϋλεγχο των βαςικών πόρων να βρύςκεται ςτα χϋρια 

των δημοκρατιών, με αποτϋλεςμα να μην προχωρϊ η αναςυγκρότηςη και η 

ομογενοπούηςη τησ οικονομύασ. τον αγροτικό τομϋα δεν προχώρηςε η 

κολεκτιβοπούηςη και η ιδιωτικό πρωτοβουλύα εύχε αφεθεύ περύπου 

ανενόχλητη, ενώ ςτη βιομηχανύα επετρϊπηςαν ςταδιακϊ και οι επενδύςεισ 

ξϋνου κεφαλαύου. Για να αντιμετωπιςτεύ ο περιοριςμόσ των μιςθών και η 
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αντύδραςη των ςυνδικϊτων, ο Σύτο ειςόγαγε το ςϑςτημα τησ 

αυτοδιαχεύριςησ.
[10]

 Παρϊλληλα, η Γιουγκοςλαβύα ϋγινε παραλόπτησ 

οικονομικόσ βοόθειασ από τη Δύςη. Φαρακτηριςτικό εύναι ότι η 

Γιουγκοςλαβύα κατϋφευγε ςε ςυνεχό εξωτερικϐ δανειςμϐ απϐ το ΔΝΣ, μιασ 

και, λόγω του ςτρατηγικού τησ «μϋςου» ρόλου, εύχε αυτό την ευχϋρεια. 

Ωςτόςο, ςυνολικϊ η προςϋγγιςη ϋμεινε ςτη μϋςη και ςυνεχύςτηκε αυτό η 

«γεωπολιτικό τραμπϊλα» ανϊμεςα ςε Δύςη και Ανατολό, με τον εξωτερικό 

δανειςμό και το εμπόριο προσ τισ δύο πλευρϋσ.  

 

Οι εθνικέσ ομάδεσ τησ Γιουγκοςλαβίασ το 1992. 

 

Η ανιςότητα, κυρύωσ οικονομικό, ανϊμεςα ςτα μϋλη τησ ομοςπονδύασ 

αποτελούςε τη βαςικό αδυναμύα του γιουγκοςλαβικού οικονομικού 

μοντϋλου.
[10]

 Σο δικαύωμα ςτην αυτοδιαχεύριςη που απολϊμβαναν οι 

δημοκρατύεσ τησ ομοςπονδύασ περιόριζε τισ δυνατότητεσ του κϋντρου να 
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ανακατανϋμει τα ειςοδόματα και ςταδιακϊ οδόγηςε ςτη δημιουργύα ενόσ 

πλούςιου Βορρϊ (λοβενύα και Κροατύα) που θεωρούςε ότι η ανϊπτυξη του 

αναςτελλόταν από τουσ «φτωχούσ ςυγγενεύσ» του Νότου (ΠΓΔΜ, Βοςνύα, 

Κόςοβο). Με τη ςειρϊ τουσ οι Νότιοι αιςθϊνονταν ότι η qομοςπονδύα τουσ 

εγκατϋλειπε ςτην τύχη τουσ. Αυτϋσ οι φυγόκεντρεσ οικονομικϋσ δυνϊμεισ, 

παρϊλληλα με την ιμπεριαλιςτικό ςτρατηγικό των ΗΠΑ να πυροδοτόςουν μια 

ϋκρηξη προσ όφελοσ τουσ και να ορύςουν το γεωςτρατηγικό μϋλλον τησ 

περιοχόσ, αλλϊ και τισ προϋπϊρχουςεσ πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ, 

εκφρϊςτηκαν ςταδιακϊ από τουσ εντεινόμενουσ εθνικιςτικούσ 

ανταγωνιςμούσ που οδόγηςαν ςτον εμφύλιο και τισ εθνοκαθϊρςεισ. 

 

 

Η ανϊδυςη των εθνικιςτικών παθών 

 

Οι ςπόροι του εθνικιςμού και τησ εθνικόσ μη αυτο-εκπλόρωςησ 

ϋκαναν την εμφϊνιςό τουσ ςτο ϑνταγμα του 1974. Οι μουςουλμϊνοι 

Βϐςνιοι (που αποτελούςαν την πλειοψηφύα των Βοςνύων) αναγνωρύζονταν ωσ 

ϊλλη μύα εθνϐτητα τησ Γιουγκοςλαβύασ, με όλα τα οφϋλη ενςωμϊτωςησ που 

αυτό ςυνεπϊγεται. Επύςησ, το Κϐςοβο και η Βοώβοντύνα ανακηρϑχθηκαν 

ιςϐτιμεσ και αυτϐνομεσ περιοχϋσ, ςυνδρϊμοντασ ϋτςι ςτην αναζωπύρωςη 

του ςερβικού εθνικιςμού, μιασ και παραδοςιακϊ αυτϋσ οι δύο περιοχϋσ 

θεωρούνταν κομμϊτια τησ ερβύασ. Παρϊλληλα, θεςπύςτηκε το δικαύωμα 

βϋτο από τισ 6 Δημοκρατύεσ και ϋνα πολύπλοκο ςύςτημα ψηφοφορύασ και 

λόψησ αποφϊςεων, που τελικϊ παρϋλυςε την Ενωμϋνη Γιουγκοςλαβύα και 

ενύςχυςε τισ αποςχιςτικϋσ και εθνικιςτικϋσ τϊςεισ, βγϊζοντασ ςτην 

επιφϊνεια τουσ διαξιφιςμούσ για το μούραςμα τησ οικονομικόσ πύτασ, 

κυρύωσ μεταξύ ερβύασ, Κροατύασ και λοβενύασ. Ρόλο κλειδύ ςτην 

εθνικιςτικό ϋξαρςη αυτό ϋπαιξαν οι ΗΠΑ, οι οπούεσ υπόςχονταν 

οικονομικό και ςτρατιωτικό βοόθεια ςτισ επιμϋρουσ δημοκρατύεσ που θα 

επιδύωκαν την ανεξαρτηςύα τουσ μετϊ από εθνικϋσ εκλογϋσ. 
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Σο Κϐςοβο υπόρξε η θρυαλλύδα που πυροδότηςε την εθνικιςτικό 

ϋνταςη ςτη Γιουγκοςλαβύα, μιασ και το 90% του πληθυςμού όταν Αλβανού. 

Αφετηρύα όταν η ςϑγκρουςη του ανερχϐμενου αλβανοκοςοβϊρικου 

εθνικιςμοϑ, που επιδύωκε απόςχιςη και ύδρυςη ανεξϊρτητου κρϊτουσ, με 

το ςϋρβικο εθνικιςμϐ, που επιδύωκε τη διατόρηςη τησ ενιαύασ 

Γιουγκοςλαβύασ ό ϋςτω μιασ μεγαλύτερησ ερβύασ, που θα περιλϊμβανε όςο 

το δυνατόν περιςςότερουσ ϋρβουσ. Σο πρώτο περιςτατικό αναταραχόσ 

ϋλαβε χώρα τον Απρύλιο του 1981, όταν φοιτητϋσ από το πανεπιςτόμιο τησ 

Πρύςτινα διαδόλωςαν ενϊντια ςτην απομόνωςη του Κοςόβου, τα υψηλϊ 

επύπεδα ανεργύασ καθώσ και το χαμηλό βιοτικό επύπεδο ςε ςχϋςη με τισ 

υπόλοιπεσ δημοκρατύεσ τησ ομοςπονδύασ. τισ διαδηλώςεισ αυτϋσ 

δηλωνόταν ανοιχτϊ ότι οι ϋρβοι (δηλ. η ομοςπονδύα) ευθύνονταν για την 

κακό οικονομικό κατϊςταςη του Κοςόβου, και ότι το Κόςοβο ςυνειδητϊ 

υποτιμούνταν από την κεντρικό κυβϋρνηςη (καθώσ όταν το φτωχότερο μϋροσ 

όλησ τησ ομοςπονδύασ). Μετϊ από αυτϋσ τισ πορεύεσ 4.500 ϋρβοι περύπου 

μεταναςτεύουν από το Κόςοβο ςτη ερβύα, επιβαρύνοντασ ακόμα 

περιςςότερο τη ςερβικό οικονομύα ενώ οδόγηςαν με την αποχώρηςη τουσ 

ϋμμεςα και ςτην αύξηςη τησ αναλογύασ του αλβανικού πληθυςμού ςτην 

περιοχό.  

Ο Σύτο αφόνει την τελευταύα του πνοό ςτισ 4 Μϊη του 1980. Οι 

Γιουγκοςλϊβοι ςυντετριμμϋνοι αποχαιρετούν τον ϊνθρωπο που κατϊφερε να 

δημιουργόςει ϋνα ενιαύο κρϊτοσ αποτελούμενο από ϋνα πλόθοσ εθνοτότων, 

πολλϋσ φορϋσ εχθρικών μεταξύ τουσ. Η πολιτικό του «Αδελφοςύνη και 

Ενότητα», ςυνϋβαλε ςτη μακροημϋρευςη και τισ ςημαντικϋσ προόδουσ του 

γιουγκοςλαβικού κρϊτουσ. Ο ολοϋνα αυξανόμενοσ εθνικιςμόσ όμωσ ανϊμεςα 

ςτισ δημοκρατύεσ ϊρχιςε να απειλεύ τη διϊλυςη την ϋνωςησ. 

Σον Απρύλιο του 1987 ςημειώνονται οι πρώτεσ ςυγκρούςεισ μεταξύ 

Αλβανών Κοςοβϊρων και εθνικιςτών ϋρβων που αποτελούν ςτην καλύτερη 

περύπτωςη το 10% του πληθυςμού του Κοςόβου. Οι ϋρβοι κατηγορούν τουσ 

Αλβανούσ για ςφαγϋσ και για προςπϊθεια δημιουργύασ ενόσ «εθνικϊ 

καθαρού αλβανικού Κοςόβου». Σο ύδιο ιςχυρύζονται και οι Αλβανού για 
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τουσ ϋρβουσ. Ρόλο διαμεςολαβητό αναλαμβϊνει να παύξει ο δεύτεροσ ςε 

ςειρϊ ςτο ερβικό κομμουνιςτικό κόμμα, λϐμπονταν Μιλϐςεβιτσ. 

Επιςκϋπτεται το Κόςοβο και δηλώνει δημόςια ςτουσ ϋρβουσ τησ περιοχόσ 

το γνωςτό «κανεύσ δεν θα τολμόςει να ςασ ξανακουμπόςει». Αυτό η δόλωςη 

ϊρχιςε να αναπαρϊγεται ςυνεχώσ από τα ςϋρβικα ΜΜΕ και ϋμελλε να εύναι 

το νϋο ςλόγκαν που θα αντικαθιςτούςε το «Αδελφοςύνη και Ενότητα». Ο 

τότε πρόεδροσ τησ Δημοκρατύασ τησ ερβύασ Ιβϊν τϊμπολιτσ κατηγορεύ 

τον Μιλόςεβιτσ για παραβύαςη των αρχών του Κομμουνιςτικού Κόμματοσ τησ 

Γιουγκοςλαβύασ και ροπό προσ τον εθνικιςμό. Η δημοτικότητα του 

Milosevic ανεβαύνει κατακόρυφα και με ϋνα εςωκομματικό πραξικόπημα (8 

Μϊη 1989) ρύχνει τον τϊμπολιτσ και αναλαμβϊνει την εξουςύα. τισ 28 

Ιουνύου 1989 δύνει τον πύρινο λϐγο-ςταθμϐ ςτο Γκαζιμϋςταν (Κόςοβο) 

μπροςτϊ ςε 1 εκατομμύριο εκςταςιαςμϋνουσ ϋρβουσ, ςτην 600η επϋτειο από 

τη Μϊχη του Κοςςυφοπεδύου (1389) όπου το τότε Βαςύλειο τησ ερβύασ 

ηττόθηκε από τον Οθωμανικό ςτρατό και ϋχαςε το μεγαλύτερο μϋροσ των 

μετϋπειτα εδαφών του. Η επιλογό του χώρου και του χρόνου δεν όταν 

τυχαύα και πολλού αναλυτϋσ θεωρούν ότι η μϋρα εκεύνη ςηματοδότηςε την 

ϋκρηξη του ςϋρβικου εθνικιςμού και την αρχό του τϋλουσ για την ενωμϋνη 

Γιουγκοςλαβύα. 

 

 

Η ομιλία Μιλόςεβιτσ ςτη Γκαζιμέςταν ςτισ 28 Ιουνίου 1989. 
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Μϋχρι το 1990, η Γιουγκοςλαβύα βριςκόταν ςε βαθιϊ κρύςη. Οι 

λοβϋνοι, οι Κροϊτεσ και οι Βόςνιοι πύςτευαν ότι η ερβύα τουσ 

«καταπιϋζει» ενώ οι ϋρβοι ότι «όλοι οι ϊλλοι θϋλουν να διαλύςουν τη 

Γιουγκοςλαβύα». Η μύα φανταςύωςη τροφοδοτούςε την ϊλλη και ϋτςι και οι 

δύο εμφανύζονταν ςαν αυτοεκπληρούμενεσ προφητεύεσ. Σο 1990 η Ένωςη 

Γιουγκοςλϊβων Κομουνιςτών διαςπϊται ςε εθνικϊ κόμματα. ε λύγο θα 

εξαφανιςτεύ και τυπικϊ το κομουνιςτικό λεξιλόγιο. Σον Ιοϑνιο του 1991 

η λοβενύα του Μύλαν Κοϑτςαν και η Κροατύα του υπερ-εθνικιςτό Υρϊνιο 

Σοϑτζμαν (που μόλισ εύχε εκλεγεύ ςαν ηγϋτησ τησ Κροϊτικησ Δημοκρατικόσ 

Ένωςησ - HDZ) κηρύςςουν την ανεξαρτηςύα τουσ.  

Η κρύςη κορυφώνεται όταν ςτισ 5 Ιουλύου 1990 ξεςπϊει ςτην 

κροατικό πόλη Κνιν επανϊςταςη των ϋρβων, η επονομαζόμενη 

και «επανϊςταςη των κορμών» εξαιτύασ των κορμών που χρηςιμοποιούςαν 

ςτα μπλόκα. Η Κροατύα εύχε ϋναν μειοψηφικό αλλϊ ςυμπαγό ςερβικό 

πληθυςμό, γύρω ςτισ 600.000, που επιθυμούςε την ϋνωςη με τη ερβύα. 

Μια ϊλλη ομϊδα ϋρβων τησ Κροατύασ, για την οπούα οι μνόμεσ τησ 

γενοκτονύασ τησ Ουςτϊςι όταν ακόμα ζωντανϋσ, όταν εκεύνοι που ζούςαν 

ςτη νότια περιοχό τησ Κροατύασ που ονομϊζεται Κρϊινα. Με τισ 

προκλητικϋσ δηλώςεισ Tudjman ότι «η Κροατύα όταν για τουσ Κροϊτεσ και 

όχι για τουσ πολύτεσ τησ Κροατύασ», οι ϋρβοι ςτην Κρϊινα ϊρχιςαν να 

εξετϊζουν την απόςχιςη από την Κροατύα, εϊν η Κροατύα γύνει κρϊτοσ 

κυρύαρχο. 
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Ο εμφϑλιοσ και ο τραγικϐσ απολογιςμϐσ 

 

Μετϊ την κόρυξη τησ ανεξαρτηςύασ από λοβενύα και Κροατύα ο 

πόλεμοσ ξεκινϊ. Ο ςτρατόσ του Μιλόςεβιτσ (Yugoslav People’s Army) 

χϊνει αμϋςωσ ςτη λοβενύα (Πϐλεμοσ των 10 ημερών – 1η φϊςη). Η λοβενύα 

όντασ η μόνη δημοκρατύα που δεν φιλοξενούςε ςημαντικό αριθμό ϊλλων 

εθνοτότων (κατοικούνταν κατϊ κύριο λόγο από λοβϋνουσ), κερδύζει 

ςχετικϊ αναύμακτα την ανεξαρτηςύα τησ. Δεν θα γινόταν το ύδιο και με 

τουσ Κροϊτεσ όμωσ. Κατϊ τη διϊρκεια του Πολϋμου ςτην Κροατύα (2η φϊςη), 

ο γιουγκοςλαβικόσ ςτρατόσ - υπό την κυριαρχύα των ϋρβων - υποςτόριξε 

ϋρβουσ αυτονομιςτϋσ ςτισ βύαιεσ ςυγκρούςεισ τουσ με τισ κροατικϋσ 

δυνϊμεισ. Αποκορύφωμα τησ 2ησ φϊςησ του πολϋμου όταν η κατϊληψη τησ 

ϋρβικησ Δημοκρατύασ τησ Κρϊινα και η μϊχη ςτο Βοϑκοβαρ τησ Κροατύασ 

τον Νοϋμβριο του 1991, όπου υπόρχε ϋντονο ςερβικό ςτοιχεύο (37% του 

πληθυςμού). Μετϊ από πολιορκύα 87 ημερών, η μεςαιωνικό πολυεθνοτικό 

πόλη του Βούκοβαρ ςτην ανατολικό λαβονύα, την οπούα υπεραςπύζονταν 

Κροϊτεσ εθνοφρουρού, κροατικϋσ παραςτρατιωτικϋσ ομϊδεσ και κϊτοικοι, 

κατελόφθη ςτισ 18 Νοεμβρύου από τουσ ϋρβουσ και ιςοπεδώθηκε. 

Πρωταγωνιςτϋσ ςτην μϊχη αυτό όταν οι «Σύγρεισ» του Αρκϊν
[40]

 

(οργανωμϋνοι οπαδού του Ερυθρού Αςτϋρα, βλ. παρακϊτω) και οι «Λευκού 

Αετού» του ϋςελι, οργανώςεισ ϋρβων υπερ-εθνικιςτών. 

Η 3η και πιο αιματηρό φϊςη όταν ο Πϐλεμοσ τησ Βοςνύασ. Οι 

γραφειοκρϊτεσ που ϋφεραν τον πόλεμο ςτη χώρα τουσ δεν εύχαν πρόβλημα 

κϊποια ςτιγμό να ςυνεννοηθούν μεταξύ τουσ. Έτςι, Μιλόςεβιτσ και 

Σούτζμαν ςτισ μυςτικϋσ ςυνομιλύεσ τουσ (Μϊρτησ 1991), «μούραςαν» 

μεταξύ τουσ τη Βοςνύα, ςε βϊροσ των Βόςνιων μουςουλμϊνων. Ήδη από τον 

Οκτώβρη του 1991, οι ϋρβοι εθνικιςτϋσ ςτη Βοςνύα, με ηγϋτη τον 

Ρϊντοβαν Κϊρατζιτσ, αποχωρούν από το βοςνιακό κοινοβούλιο και ιδρύουν 

δικό τουσ. Οι εκλογϋσ που διεξόχθηςαν ςτα τϋλη του 1990 οδόγηςαν ςε 
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διϊςπαςη την κυβϋρνηςη ςυναςπιςμού μεταξύ των κομμϊτων που 

εκπροςωπούςαν τισ τρεισ εθνότητεσ, με επικεφαλό τον 

Βόςνιο μουςουλμϊνο, φιλοδυτικό και πρώην ςυνεργϊτη των Ναζύ, Αλύα 

Ιζετμπϋκοβιτσ. τισ 5 Μϊρτη 1992 αποχωρεύ και η Βοςνύα από τη 

Γιουγκοςλαβύα, ενώ δολοφονούνται ςτο αρϊγεβο αντιπολεμικού διαδηλωτϋσ 

από ϋρβουσ ελεύθερουσ ςκοπευτϋσ. Η ςφαγό ξεκινϊ. Θα κρατόςει τριϊμιςι 

χρόνια. τισ 6 Απριλύου του 1992 το αρϊγεβο περικυκλώθηκε από τισ 

δυνϊμεισ ερβοβόςνιων. Σο αρϊγεβο όταν πϊντα μια πολυεθνικό και 

πολυπολιτιςμικό πόλη (ονομϊζονταν «Ιερουςαλόμ τησ Ευρώπησ»). Οι 

Μουςουλμϊνοι αντιπροςώπευαν τη μεγαλύτερη ενιαύα ομϊδα του πληθυςμού 

από το 1971. την απογραφό πληθυςμού του 1991 ςτη Βοςνύα, ςτα 4 

εκατομμύρια πληθυςμού, το 44% όταν λϊβοι Μουςουλμϊνοι (Μποςνιϊκοι), 

το 31% ορθόδοξοι ϋρβοι, και το 17% καθολικού Κροϊτεσ. Εθνικό 

πλειοψηφύα δεν υπόρχε. Οι εχθροπραξύεσ, που διόρκηςαν μϋχρι τον 

Οκτώβριο του 1995, οδόγηςαν ςτην καταςτροφό μεγϊλου μϋρουσ τησ πόλησ 

και των ιςτορικών τησ μνημεύων, ςε μαζικϋσ μετατοπύςεισ πληθυςμών και 

χιλιϊδεσ νεκρούσ απ' όλεσ τισ πλευρϋσ, όπωσ θυμύζουν και τα τερϊςτια 

νεκροταφεύα των «μαρτύρων του πολϋμου» που κυκλώνουν την πόλη. 
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τα μϋρη που χϊνουν οι Βόςνιοι ακολουθούν εθνικϋσ εκκαθαρύςεισ 

και μαζικϋσ εκτελϋςεισ, με κορυφαύο παρϊδειγμα τη ςφαγό ςτη 

ρεμπρϋνιτςα τον Ιοϑλη του 1995, περιοχό που ο ΟΗΕ εύχε νωρύτερα 

χαρακτηρύςει «αςφαλό». τισ 11 Ιουλύου ο ςερβοβοςνιακόσ ςτρατόσ υπό 

τον ςτρατηγό Ρϊτκο Μλϊντιτσ ειςϋρχεται ςτην κωμόπολη τησ νότιασ 

Βοςνύασ και ύςτερα από μικρό αντύςταςη την καταλαμβϊνει. τη ςυνϋχεια, 

ςερβικϋσ δυνϊμεισ χώριςαν τουσ Βόςνιουσ ςτη ρεμπρϋνιτςα, βϊζοντασ τισ 

γυναύκεσ και τα κορύτςια ςε λεωφορεύα και ςτϋλνοντϊσ τουσ ςε βοςνιακό 

ϋδαφοσ. Πολλϋσ από τισ γυναύκεσ ϋπεςαν θύματα βιαςμού ό ςεξουαλικόσ 

επύθεςησ, ενώ οι ϊντρεσ και τα αγόρια που παρϋμειναν πύςω εκτελϋςτηκαν 

αμϋςωσ ό μεταφϋρθηκαν ςε χώρουσ μαζικόσ θανϊτωςησ. Εκτιμϊται ότι ςτη 

ρεμπρϋνιτςα ςκοτώθηκαν από τισ ςερβικϋσ δυνϊμεισ από 7.000 ωσ 8.000 

ϊνθρωποι. Από τη ςφαγό αυτό δεν ϋλειψαν και τα «παλικϊρια» τησ Φρυςόσ 

Αυγόσ που πολεμούςαν εθελοντικϊ ςτο πλευρό των ϋρβων 

παραςτρατιωτικών.
[11] 

 

 

Η Ελληνική Εθελοντική Φρουρά ςτη ςφαγή τησ Σρεμπρένιτςα. 
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τη διϊρκεια του πολϋμου ςτη Βοςνύα ςκοτώθηκαν 278.000 ϊνθρωποι, 

εκ των οπούων 150.000 όταν Μουςουλμϊνοι, 97.000 ϋρβοι και 28.000 

Κροϊτεσ. Σην ύδια περύοδο μετακινόθηκαν 1.370.000 κϊτοικοι, εκ των 

οπούων 702.000 όταν Μουςουλμϊνοι, 410.000 ϋρβοι και 155.000 Κροϊτεσ. 

Σο γιουγκοςλαβικό δρϊμα ολοκληρώνεται ςτισ 21.11.1995 

ςτο Dayton του Ohio όπου αντιπρόςωποι των τριών εθνοτότων καταλόγουν 

ςτο διαμοιραςμό τησ Βοςνύασ ςτη βϊςη ποςοςτών, 51% για Κροϊτεσ και 

μουςουλμϊνουσ και 49% για τουσ ϋρβουσ. Η ερβύα υπόρξε η ηττημϋνη τησ 

Γιουγκοςλαβικόσ ςύγκρουςησ καθώσ με ςτρατηγικούσ όρουσ δεν κατϊφερε να 

εκπληρώςει ςχεδόν κανϋναν από τουσ ςκοπούσ τησ.  

Από το 1997 και ενώ η ομοςπονδύα ϋχει πρακτικϊ διαλυθεύ, ο UCK, 

γνωςτόσ ωσ ο υποτιθϋμενοσ «απελευθερωτικϐσ ςτρατϐσ του Κοςϐβου», 

ξεκινϊει τισ επιθϋςεισ του  εναντύον ςερβικών ςτρατιωτικών μονϊδων και 

αςτυνομικών ςτη περιοχό του Κοςόβου. Ο UCK δηλώνει εξαρχόσ ότι ςκοπόσ 

του δεν εύναι απλϊ η προςταςύα των Αλβανών τησ περιοχόσ αλλϊ η 

ςυγκρότηςη του Κοςόβου ςε ανεξϊρτητο κρϊτοσ και η αναςύςταςη τησ 

Μεγϊλησ Αλβανύασ, αυτόσ την οπούα οι Ιταλού κατακτητϋσ εύχαν 

δημιουργόςει μετϊ το 1941. Εύναι πλϋον κοινϊ αποδεκτό ότι ο UCK 

ςτηρύχθηκε ηθικϊ, οικονομικϊ και πολιτικϊ από τισ ΗΠΑ, με ςκοπό το 

Κόςοβο να αποτελϋςει το προπύργιο τησ Δύςησ ςτην ευρύτερη περιοχό των 

Βαλκανύων, τη ςτιγμό που η ΕΔ και η Ρωςύα εύχαν πρακτικϊ 

καταρρεύςει. υνολικϊ μϋχρι το 2001 200.000 ϋρβοι εύχαν εγκαταλεύψει 

την περιοχό λόγω των εθνικιςτικών ςυγκρούςεων. Οι ςυγκρούςεισ εύχαν 

κυριολεκτικϊ εκτοξευτεύ ςε απύςτευτη ϋνταςη τισ χρονιϋσ 1997-1999. 

υνολικϊ από τον UCK τισ χρονιϋσ 1998-1999 θανατώθηκαν πϊνω από 1.500 

ϋρβοι τησ περιοχόσ. Ο UCK επιδόθηκε κατϊ βϊςη ςε τρεισ 

δραςτηριότητεσ: διακύνηςη ναρκωτικών, απαλλοτριώςεισ περιουςιών ϋρβων 

και εμπϐριο οργϊνων ϋρβων πολιτών και ςτρατιωτικών τησ περιοχόσ. Ο 

UCK ςημειώνει επύςησ αξιοςημεύωτο αριθμό δολοφονιών Αλβανών που 
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θεωρούνταν φιλικού προσ το ςερβικό ςτοιχεύο τησ περιοχόσ. Περύπου 100 

Αλβανού εκτελϋςτηκαν με αυτόν την αιτιολογύα τισ χρονιϋσ 1998-1999. 

Σο 1999 η ερβύα απϊντηςε ιςχυρϊ ςτισ προκλόςεισ με μια μαζικό 

επιχεύρηςη εναντύον του UCK και αδιακρύτωσ κατϊ του αλβανικού 

πληθυςμού τησ περιοχόσ. Ο UCK περύμενε αυτόν την αντύδραςη και την 

χρηςιμοπούηςε υπϋρ του ςε επύπεδο διεθνών ςχϋςεων καθώσ η ερβύα όταν 

όδη ςτο ςτόχαςτρο τησ διεθνούσ κριτικόσ για τα όςα εύχαν ςυμβεύ ςτην 

Βοςνύα. Περιςςότεροι από 1000 Αλβανού εκτελϋςτηκαν από ςερβικϋσ 

παραςτρατιωτικϋσ δυνϊμεισ και κατϊ τη διϊρκεια 1998-1999 περύπου 

700.000 Αλβανού εγκατϋλειψαν το Κόςοβο με κατεύθυνςη την Αλβανύα, την 

ΠΓΔΜ και την Βοςνύα. Παρϊλληλα, οι επιδρομϋσ των μιςθοφόρων του UCK 

ςτα ςερβικϊ χωριϊ και οι ομαδικϋσ δολοφονύεσ αποκρύπτονταν ςυςτηματικϊ 

από τα διεθνό ΜΜΕ. Προβϊλλονταν ομαδικϋσ δολοφονύεσ «Αλβανόφωνων» από 

τον ςερβικό ςτρατό, ενώ κύματα προςφύγων, ϋρβων και Αλβανών, 

ξεχύνονταν προσ κϊθε κατεύθυνςη. τισ αρχϋσ του 1999, η δαιμονοπούηςη 

του Μιλόςεβιτσ εύχε ολοκληρωθεύ. Οι Αμερικανού κινητοπούηςαν το ΝΑΣΟ 

και οι αεροπορικού βομβαρδιςμού κατϊ τησ ερβύασ ξεκύνηςαν ςτισ 24 

Μαρτύου του 1999, χωρύσ να υπϊρχει προηγούμενη απόφαςη του ΟΗΕ και 

παρϊ τη διαφωνύα των μονύμων μελών του υμβουλύου Αςφαλεύασ, τησ Κύνασ 

και τησ Ρωςύασ. Αμερικανού και ΝΑΣΟ επιδόθηκαν ςε νυχτερινϋσ επιθϋςεισ 

εναντύον τησ Γιουγκοςλαβύασ, με αεροπλϊνα και πυραύλουσ. Ωσ 

νομιμοποιητικό επιχεύρημα προβλόθηκε η δόθεν προςταςύα των Αλβανόφωνων 

του Κοςςυφοπεδύου. 

Σο ΝΑΣΟ και οι Αμερικϊνοι ιμπεριαλιςτϋσ όταν οι νικητϋσ ςτα 

Βαλκϊνια αποκτώντασ, από το διαμελιςμϋνο πτώμα τησ Γιουγκοςλαβύασ, μια 

ςειρϊ από κρϊτη-δορυφόρουσ, με πρώτο το Κόςοβο, που κατϋληξε ϋνα 

κρϊτοσ-επιμελητεύα των δυνϊμεων του ΝΑΣΟ.
[13,14,15]

 τισ 4 

Υεβρουαρύου του 2003, ό,τι εύχε απομεύνει από την Ομοςπονδιακό 

Δημοκρατύα τησ Γιουγκοςλαβύασ μεταςχηματύςτηκε ςτην ομοςπονδύα ερβύασ 

και Μαυροβουνύου. Η ομοςπονδύα ερβύασ και Μαυροβουνύου διαλύθηκε τον 
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Ιούνιο του 2006 με την ανεξαρτητοπούηςη του Μαυροβούνιου ύςτερα από 

δημοψόφιςμα. 

 

Σέρβοι καίνε τισ ςημαίεσ Ε.Ε. και ΗΠΑ ςτην 16η επέτειο από τουσ 

βομβαρδιςμούσ του ΝΑΤΟ. 

 

 

Ο αθλητιςμϐσ ςτη Γιουγκοςλαβύα 

 

Από τισ πρώτεσ κιόλασ μϋρεσ, ο Σύτο και οι κομμουνιςτϋσ ϋδωςαν 

ϋμφαςη ςτον αθλητιςμό πιςτεύοντασ ότι όταν ο τρόποσ για να 

προςπεραςτούν οι φραγμού τησ διαφορετικότητασ και ϋνα απ’ τα πιο 

ςημαντικϊ ςτοιχεύα για την οικοδόμηςη του πολυεθνικού χαρακτόρα τησ 

Γιουγκοοςλαβύασ, πϊνω ςτο δόγμα του «Αδελφοςύνη και Ενότητα». Τπόρχε η 

πεπούθηςη πωσ ο αθλητιςμόσ εύναι ϋνα ςημαντικό όργανο πολιτικόσ 

προπαγϊνδασ και προετοιμαςύασ ενόσ πιθανού πολϋμου. Φαρακτηριςτικό 

εύναι η διϊςημη ομιλύα του Σύτο ςτουσ οπαδούσ τησ FK Velez Mostar 

(ομϊδα τησ Βοςνύασ) το 1972 για την 50η επϋτειο από την ύδρυςη τησ. 



19 
 

Εκεύ δόλωνε ξεκϊθαρα: «ύντροφοι, εύςτε ςτο ςωςτό δρόμο από τη μϋρα 

τησ ύδρυςησ ςασ. Παραμεύνατε πολιτικϊ ενωμϋνοι ςε καιρούσ δύςκολουσ. 

Θϋλω ειδικϊ εςεύσ, η νϋα γενιϊ, να γύνεται οι πρώτοι ςτρατιώτεσ που θα 

διαφυλϊξουν το «Αδελφοςύνη και Ενότητα» από οποιαδόποτε εθνικιςτικό 

επύθεςη. Πρϋπει να παραμεύνετε ενωμϋνοι. Αυτόσ εύναι ο ςοςιαλιςτικόσ 

μασ τρόποσ».
[16]

 Η Βελϋζ όταν απ’ τα ςωματεύα που ϋπαιξαν ςημαντικό 

ρόλο ςτον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του Β’ ΠΠ, μιασ και πολλού 

παύκτεσ και οπαδού τησ εντϊχθηκαν ςτισ τϊξεισ των Παρτιζϊνων ανταρτών.  

Ο Σύτο προςπϊθηςε να μετατρϋψει τα αθλητικϊ δρώμενα ςε κομμϊτι 

τησ Γιουγκοςλϊβικησ παρϊδοςησ. Η ανϋγερςη αθλητικών ςυγκροτημϊτων και 

εγκαταςτϊςεων ςε όλη τη χώρα, καθώσ και οι ςυνεχεύσ επιτυχύεσ και 

διακρύςεισ του γιουγκοςλϊβικου αθλητιςμού, αποδεικνύουν τον ιςχυριςμό 

αυτό. Σο 1945 διοργανώθηκε για πρώτη φορϊ αυτό που αργότερα 

μετονομϊςτηκε ςε «Μϋρα τησ Νεολαύασ». Ήταν ο επύςημοσ, 

πανγιουγκοςλϊβικοσ αγώνασ δρόμου που γινόταν κϊθε χρόνο ςτισ 25 Μϊη, 

μϋρα των γενεθλύων του Σύτο. την ομιλύα του, ςτη «Μϋρα Νεολαύασ» το 

Νοϋμβρη του 1979, προϋτρεπε τη νεολαύα να επαγρυπνεύ και να 

εναντιώνεται, με τρόπο ενεργητικό, ςτισ εθνικιςτικϋσ φωνϋσ και 

προςτριβϋσ που θα εμφανύζονταν κατϊ καιρούσ μϋςα ςτα γόπεδα. Επύςησ, 

από το 1947 μϋχρι και το 1991 διεξαγόταν και το Tito Cup, ποδοςφαιρικό 

τουρνουϊ το οπούο όταν ξεχωριςτό από το καθιερωμϋνο Γιουγκοςλϊβικο 

πρωτϊθλημα. 

Ένα ϊλλο ςημϊδι τησ επιτυχύασ τησ πολιτικόσ του Σύτο ςτο αθλητικό 

πεδύο όταν και η αφοςύωςη που ϋδειχναν οι απανταχού Γιουγκοςλϊβοι ςτην 

εθνικό ομϊδα ποδοςφαύρου, η οπούα εύχε πολλϋσ διεθνεύσ διακρύςεισ και 

εύχε κερδύςει τον ςεβαςμό των περιςςοτϋρων ποδοςφαιρικών δυνϊμεων. 

Έφταςε ςε τρεισ Ολυμπιακούσ Σελικούσ (1948, 1952 και 1956) και κϋρδιςε 

το χρυςό ςτουσ Ολυμπιακούσ του 1960 ςτη Ρώμη. Παρ’ όλα αυτϊ, η 

μεγαλύτερη επιτυχύα τησ εθνικόσ ομϊδασ, η οπούα γιορτϊςτηκε εκςτατικϊ 
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απ’ όλουσ τουσ Γιουγκοςλϊβουσ, θεωρεύται το αργυρό μετϊλλιο του 1952, 

καθώσ ςτο δρόμο για τα τελικϊ κϋρδιςε τη οβιετικό Ένωςη. Ουςιαςτικϊ, 

η νύκη αυτό επικαιροποιούςε τη ρόξη Σύτο-τϊλιν (1948) και την 

ανυπακοό τησ Γιουγκοςλαβύασ ςτην κατεύθυνςη ενύςχυςησ τησ κοινόσ 

εθνικόσ ταυτότητασ.
[9]

 Μϋχρι το 1984, η εθνικό Γιουγκοςλαβύασ εύχε 

κατακτόςει ςυνολικϊ πϋντε Ολυμπιακϊ μετϊλλια, φτϊνοντασ ϋτςι τη 

οβιετικό Ένωςη και την Ουγγαρύα ςτην αντύςτοιχη κατϊταξη. τισ 

ευρωπαώκϋσ διοργανώςεισ, ϋφταςε δύο φορϋσ ςτα τελικϊ (1960 και 1968) 

και μύα ςτα ημιτελικϊ (1976). υνϋχιςε να παύζει πρωταγωνιςτικό ρόλο 

τη δεκαετύα του ’80 και ςτο Μουντιϊλ του 1990 ϋφταςε μϋχρι τα 

προημιτελικϊ, όπου και ϋχαςε 3-2 ςτα πϋναλντι απ’ την Αργεντινό του 

Μαραντόνα.
[32]

 

 

Η εθνική ομάδα ποδοςφαίρου τησ Γιουγκοςλαβίασ το 1990. 

 

Παρ’ όλο που την περύοδο εκεύνη η Γιουγκοςλαβύα βριςκόταν ςε 

βαθιϊ πολιτικό και εθνικό κρύςη, το ρόςτερ τησ εθνικόσ ομϊδασ του 1984 

και του 1990 όταν από τα πιο πολυεθνικϊ, ςε μια ύςτατη προςπϊθεια να 

αφυπνιςτεύ η Γιουγκοςλϊβικη ςυνεύδηςη. Δϑο Κοςοβϊροι, πϋντε Βϐςνιοι, 
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δϑο λαβομακεδϐνεσ, ϋνασ λοβϋνοσ, δϑο ϋρβοι, δϋκα Κροϊτεσ και ϋνασ 

προπονητόσ (Ivica Osim) γεννημϋνοσ ςτη Βοςνύα αλλϊ με καταγωγό από 

Γερμανύα-Πολωνύα-Σςεχύα. ’ ϋνα ϊρθρο του ςτον Guardian, ο βρετανόσ 

δημοςιογρϊφοσ Σζόναθαν Γουύλςον χαρακτηρύζει την εθνικό ομϊδα τησ 

Γιουγκοςλαβύασ, που τελικϊ δεν αγωνύςτηκε λόγω του πολϋμου ςτο Euro 

του ’92, ωσ την «καλύτερη ομϊδα που δεν υπόρξε ποτϋ».
[32]

 Αναρωτιϋται 

τι θα γινόταν αν όλοι αυτού οι γιουγκοςλϊβοι ποδοςφαιριςτϋσ εύχαν τη 

δυνατότητα να αγωνιςτούν όλοι μαζύ.  

 

 

 

Παίκτεσ του Ερυθρού Αςτέρα και τησ Χάιντουκ Σπλιτ κλαίνε, πριν την 

έναρξη του μεταξύ τουσ παιχνιδιού, μετά την ανακοίνωςη για τον θάνατο του 

Τίτο (04-05-1980).
[17] 

 

Σο ποδόςφαιρο, όπωσ εύναι λογικό, αποτϋλεςε την προμετωπύδα τησ 

προςπϊθειασ για τη δημιουργύα μιασ νϋασ ςοςιαλιςτικόσ νεολαύασ κϊτω 

απ’ το πνεύμα τησ Γιουγκοςλαβικόσ ενοπούηςησ.
[35]

 Η εν δυνϊμει απειλό 

των οργανωμϋνων οπαδών διαφόρων ομϊδων, να προϊγουν τον εθνικιςμό, 
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όταν φανερό, και αποτϋλεςε το ςημαντικότερο λόγο για τον οπούο το 

καθεςτώσ Σύτο αναμεύχθηκε με τρόπο πολιτικό ςτα γόπεδα και τισ 

κερκύδεσ, χρηςιμοποιώντασ την τακτικό τησ αλλαγόσ ονομϊτων κϊποιων 

ςυλλϐγων και την απαγϐρευςη ϊλλων.
[18]

 τουσ εθνικιςτϋσ πολιτικούσ οι 

αθλητικϋσ εκδηλώςεισ χρηςιμεύουν ωσ μϊςκα για να επιβεβαιώςουν τη 

δυνατότητα επιτυχύασ των αποχαυνωτικών εθνικιςτικών τουσ προθϋςεων
[19]

 

και αυτό ο Σύτο το όξερε όδη από το 1945.  

Οι πιο γνωςτϋσ ομϊδεσ του Γιουγκοςλϊβικου πρωταθλόματοσ, και 

αυτϋσ που διαδραμϊτιςαν τον ςημαντικότερο ρόλο κατϊ την εμφυλιακό 

περύοδο που ακολούθηςε, όταν οι: Ερυθρϐσ Αςτϋρασ Βελιγραδύου (Crvena 

Zvezda Belgrade),
[21,23,24]

 Παρτιζϊν Βελιγραδύου (Partizan 

Belgrade),
[21,23,24]

 Φϊιντουκ πλιτ (Hajduk Split)
[25]

 και Ντιναμϐ 

Ζϊγκρεμπ (Dinamo Zagreb),
[26]

 γνωςτϋσ και με το προςωνύμιο «The Big 

4».
[27]

 Οι τϋςςερισ αυτϋσ ομϊδεσ όταν τόςο ιςχυρϋσ την περύοδο εκεύνη, 

που μϋχρι τισ αρχϋσ του ’70 οι μόνεσ ομϊδεσ που κατϊφεραν να κερδύςουν 

κϊποιο πρωτϊθλημα, εκτόσ απ’ αυτϋσ, όταν η αρϊγεβο (FK Sarajevo) και 

η Βοώβοντύνα (FK Vojvodina). 

 

Οι «4 Μεγάλοι» (The Big 4) του Γιουγκοςλάβικου πρωταθλήματοσ. 
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Οι επιτυχύεσ του Γιουγκοςλϊβικου αθλητιςμού ςε διεθνϋσ επύπεδο 

ςυνεχύςτηκαν, ακόμα και κατϊ την περύοδο τησ βαθιϊσ πολιτικόσ κρύςησ 

που εύχε ξεςπϊςει από τα τϋλη του ‘80. Αποκορύφωμα όταν η κατϊκτηςη 

του Παγκόςμιου Πρωταθλόματοσ Νϋων το 1987 ςτη Φιλό από την εθνικό 

ομϊδα ποδοςφαύρου, η κατϊκτηςη του Ευρωπαώκοϑ τύτλου (European Cup – 

το τότε Champions League) απϐ τον Ερυθρϐ Αςτϋρα το 1991,
[31]

 νικώντασ 

τη Μαρςϋιγ 5-3 ςτα πϋναλντι, καθώσ και οι επιτυχύεσ τησ εθνικόσ ομϊδασ 

μπϊςκετ, η οπούα κατϋκτηςε το Παγκόςμιο Πρωτϊθλημα (MundoBasket) το 

1990 ςτην Αργεντινό, νικώντασ την ομϊδα τησ οβιετικόσ Ένωςησ ςτον 

τελικό,
[30]

 το αργυρό ςτο Ολυμπιακό τουρνουϊ του 1988 και τα Ευρωπαώκϊ 

Πρωταθλόματα του 1989, 1991 και 1995. το τουρνουϊ του 1995 μϊλιςτα, η 

Κροατύα, που εύχε όδη ανακηρύξει την ανεξαρτηςύα τησ, κατϋκτηςε το 

χϊλκινο μετϊλλιο και αποχώρηςε πριν την απονομό. 

 

 

Οι παίκτεσ του Ερυθρού Αςτέρα γιορτάζουν την κατάκτηςη του Ευρωπαΰκού 

Κυπέλλου το 1991. Πολλοί απ’ αυτούσ ςχηματίζουν με τα τρία τουσ δάχτυλα τον 

χαιρετιςμό των Τςέτνικ. 
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Βλάντε Ντίβατσ και Ντράζεν Πέτροβιτσ. 

 

 

Απϐ τισ κερκύδεσ ςτα χαρακώματα 

 

τα χρόνια που προηγόθηκαν τησ ϋκρηξησ των ςτρατιωτικών 

ςυγκρούςεων ςτη Γιουγκοςλαβύα, ςτουσ αθλητικούσ χώρουσ και προπαντόσ 

ςτα γόπεδα ποδοςφαύρου, αρχύζουν να εμφανύζονται ςτον «εξοπλιςμό» των 

χούλιγκανσ και πανό με πολιτικϊ μηνύματα, πορτραύτα αρχηγών και αγύων 

διαφόρων εθνοτότων, εθνικϊ ςτϋμματα και ςημαύεσ, τραγούδια των Σςϋτνικ 

και χαιρετιςμού των Ουςτϊςι.
[4]

 Ο αποκλειςμόσ των εθνικών ομϊδων και 

των γιουγκοςλϊβικων ςυλλόγων από τουσ διεθνεύσ αγώνεσ, με τη 

δικαιολογύα τησ διεθνούσ απομόνωςησ του ςϋρβικου καθεςτώτοσ, ενϋτεινε 

τα φαινόμενα αυτϊ. Η ΟΤΕΥΑ, ξεκϊθαρα φιλογερμανικό, κϊνει τα πϊντα για 
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να καταςτρϋψει το γιουγκοςλϊβικο ποδόςφαιρο. Επϋβαλλε κυρώςεισ ςτο 

αθλητικό πεδύο για να καταςτόςει αδύνατεσ τισ επιτυχύεσ ενόσ λαού με 

μεγϊλη παρϊδοςη και επιτυχύεσ ςτον αθλητιςμό. 

τη ςυμπεριφορϊ των χούλιγκανσ τησ ερβύασ το ζότημα τησ εθνικόσ 

ταυτότητασ, που μϋχρι τότε όταν απαγορευμϋνο και με ςποραδικό 

παρουςύα, εμφανύζεται ωσ κυρύαρχο ςτοιχεύο ςτα μϋςα τησ δεκαετύασ του 

’80, ταυτόχρονα με την εύςοδο του ςτο χώρο τησ πολιτικόσ επικοινωνύασ 

και προπαγϊνδασ, ιδιαύτερα ςτισ μεγϊλεσ λαώκύςτικεσ μαζικϋσ εκδηλώςεισ 

που ςφρϊγιςαν την πολιτικό ζωό τησ ερβύασ και του Μαυροβουνύου κατϊ 

τη διϊρκεια του 1988-1989.
[21]

 Οι οπαδού θϋλουν πρώτα απ’ όλα να 

παρουςιαςτούν ωσ κομμϊτι του «λαού τουσ» - εύναι χοϑλιγκανσ του 

Ερυθροϑ Αςτϋρα (Delije)
[22]

 και τησ Παρτιζϊν (Grobari) ωσ ϋρβοι - και 

ταυτόχρονα να αποτελϋςουν την εμπροςθοφυλακό τησ ςϋρβικησ «Μεγϊλησ 

Ιδϋασ» (ερβιςμϐσ).
[34]

 Σην ύδια περύοδο, μια ανϊλογη εξϋλιξη 

εθνικιςτικού αυτοπροςδιοριςμού των οπαδών παρατηρεύται και ςτην 

Κροατύα
[29,34]

 (κυρύωσ ςτουσ Bad Blue Boys
[28]

 τησ Ντιναμό και ςτουσ 

Torcida
[33]

 τησ Φϊιντουκ), πϊντοτε υπό την επύδραςη των εξελιςςόμενων 

πολιτικών καταςτϊςεων και την προςπϊθεια ύδρυςησ εθνικού κρϊτουσ. Η 

ιδϋα πωσ η αθλητικό ϊςκηςη πρϋπει να εύναι προετοιμαςύα για τον πόλεμο 

(όποτε αυτόσ κρύνονταν αναγκαύοσ) απαντϊται την περύοδο που ακολούθηςε 

το θϊνατο του Σύτο. Σο γεγονόσ τησ οργανωμϋνησ μεταφορϊσ μιασ ομϊδασ 

οπαδών ςτα πεδύα τησ μϊχησ, κατϊ τη διϊρκεια τησ οπούασ διατηρούν την 

ιδιότητα του χούλιγκαν, θϋτει με νϋο τρόπο το πρόβλημα τησ ςχϋςησ τησ 

βύασ, με τον αθλητιςμό και την κοινωνύα.
[19]

  

Η Γιουγκοςλαβύα βϊδιζε με μαθηματικό ακρύβεια προσ τη διϊλυςη και 

οι εθνικιςτικϋσ κορόνεσ από όλεσ τισ πλευρϋσ εύχαν τον πρώτο λόγο. 

Έμενε η «ςπύθα» για να ανϊψει την «πυριτιδαποθόκη» και η πϊλαι ποτϋ 

κραταιϊ Γιουγκοςλαβύα να «ανατιναχθεύ». Αυτό δόθηκε ςτισ 13 ΜαϏου 

1990, ϐταν η Ντιναμϐ Ζϊγκρεμπ υποδϋχτηκε ςτο «Μαξιμύρ» τον Ερυθρϐ 
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Αςτϋρα, ςτο ντϋρμπι του γιουγκοςλαβικού πρωταθλόματοσ που θα ϋκρινε 

πολλϊ για τον τύτλο.
[38]

 Ήταν το «ντϋρμπι τησ δεκαετύασ», όπωσ εύχε 

χαρακτηριςτεύ. Σο ντϋρμπι που, παρόλο που δεν ξεκύνηςε ποτϋ, ϋμελλε να 

εύναι η πρώτη «μϊχη» ενόσ πολϋμου που ϋναν χρόνο μετϊ οδόγηςε ςε 

εκατόμβη νεκρών, γενοκτονύεσ, ανελϋητουσ βομβαρδιςμούσ, πολιορκύεσ, 

εγκλόματα πολϋμου και τον διαμελιςμό τησ Γιουγκοςλαβύασ με τον 

χειρότερο δυνατό τρόπο. Και ο λόγοσ δεν όταν ποδοςφαιρικόσ αλλϊ ϊκρωσ 

πολιτικόσ και εθνικιςτικόσ. Η Γιουγκοςλαβύα «τελεύωνε». 

Σρεισ χιλιϊδεσ οπαδού του Ερυθρού Αςτϋρα ταξύδεψαν ςτο Ζϊγκρεμπ 

για τον αγώνα με την Ντιναμό. την Κροατύα εύχαν προηγηθεύ οι εκλογϋσ, 

ςτισ οπούεσ εύχε κερδύςει το HDZ του Tudjman, που όταν υπϋρ τησ 

ανεξαρτηςύασ τησ χώρασ. Οι Bad Blue Boys ςτόριζαν ανοιχτϊ τον Tudjman. 

Σο κλύμα από την αρχό τησ εβδομϊδασ του αγώνα όταν πολεμικό, τόςο ςτην 

Κροατύα όςο και ςτη ερβύα. Όλοι ουςιαςτικϊ περύμεναν αυτό που θα 

ςυνϋβαινε. Σα ςυνθόματα των ϋρβων (Delije) κατϊ τη διϊρκεια του 

ταξιδιού αλλϊ και μϋςα ςτο γόπεδο όταν χαρακτηριςτικϊ: 

  

«Απόψε θα γύνουν ταραχϋσ, απόψε θα γύνει τησ τρελόσ. Να! Υτϊνουν 

οι χούλιγκανσ ςτουσ δρόμουσ του Ζϊγκρεμπ. Θα αντιλαλούνε τα τςεκούρια, 

θα αντηχόςουν οι αλυςύδεσ, να! Ερχονται οι τςιγγϊνοι, οι τελεύωσ 

τρελαμϋνοι» και «Εμεύσ εύμαςτε οι Ντελιγϋ τησ ϊγριασ ερβύασ. Βγεύτε 

ςτα μπαλκόνια, χαιρετόςτε τη ςϋρβικη φυλό. Από το Κόςςοβο μϋχρι το 

Κνιν, ϋνασ ϋρβοσ δύπλα ςτον ϊλλον. ϋρβε λόμπο (Μιλόςεβιτσ), η 

ερβύα εύναι ςτο πλευρό ςου».
[19,37]

 

 

Αντύςτοιχο παρϊδειγμα, τα ςυνθόματα των Κροατών (BBB) οπαδών που 

ακούγονταν ςτο βόρειο πϋταλο του γηπϋδου: 
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«Όταν εύςαι χαρούμενοσ χτύπα ϋναν ϋρβο ςτο ϋδαφοσ, όταν εύςαι 

χαρούμενοσ ςφϊξτον με μαχαύρι και φώναξε δυνατϊ ‘Κροατύα, κρϊτοσ 

ανεξϊρτητο’».
[19,37]

 

 

Σα επειςόδια εύχαν όδη αρχύςει ςτα κεντρικϊ ςημεύα του Ζϊγκρεμπ 

πολλϋσ ώρεσ πριν από τον αγώνα και ςυνεχύςτηκαν ςτο γόπεδο Μαξιμύρ. Με 

καρϋκλεσ, μαχαύρια, καδρόνια και μϊχεσ ςώμα με ςώμα, Κροϊτεσ και 

ϋρβοι μετϋτρεψαν τισ εξϋδρεσ ςε πραγματικό πεδύο μϊχησ. 

 

 

Οπαδοί επιτίθενται ςε αύρα τησ αςτυνομίασ, Μαξιμίρ 13.5.1990. 

 

Δεν ϊργηςαν οι μϊχεσ να μεταφερθούν και ςτον αγωνιςτικό χώρο όπου 

εύχαν παραμεύνει πλϋον λύγοι παύκτεσ τησ Ντιναμό και κυρύωσ Κροϊτεσ 

οπαδού που ςυγκρούονταν με την αςτυνομύα. ε ϋνα περιςτατικό, ϋνασ 

αςτυνομικόσ ξυλοκοπούςε με το γκλομπ του οπαδό τησ Ντιναμό, με τον 

αρχηγό τησ ομϊδασ Ζβϐνιμιρ Μπϐμπαν (Zvonimir Boban) να τρϋχει προσ τα 
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εκεύ και με κλωτςιϊ να απωθεύ τον αςτυνομικό απελευθερώνοντασ τον 

οπαδό. Για την κύνηςό του αυτό ο Μπόμπαν θεωρόθηκε εθνικϐσ όρωασ για 

τουσ Κροϊτεσ, παρότι τελικϊ αυτό του ςτούχιςε τον εξϊμηνο αποκλειςμό 

από κϊθε επύςημη διοργϊνωςη. 

 

 

Η κλωτςιά του Ζβόνιμιρ Μπόμπαν για να απελευθερώςει έναν οπαδό. 

 

 

Επικεφαλόσ των ϋρβων οπαδών όταν ο γνωςτόσ παραςτρατιωτικόσ 

Ζϋλικο Ραζνϊτοβιτσ ό Αρκϊν.
[40]

 Ο ϋρβοσ με το τούρκικο παρατςούκλι που 

δύο χρόνια μετϊ θα γινόταν μαζύ με την ομϊδα του, τισ «Σύγρεισ», οι 

υπ’ αριθμόν 1 υπεύθυνοι τησ ςφαγόσ εκατοντϊδων μουςουλμϊνων.
[39]

 Ο 

Αρκϊν ςε μια μετϋπειτα ςυνϋντευξό του αναφϋρει για το πωσ χειρύςτηκε 

το θϋμα με τουσ Delije: «Επϋμεινα πολύ ςτην πειθαρχύα. Οι οπαδού όταν 

θορυβώδεισ, ϋπιναν ςυνϋχεια, γυρνούςαν εδώ κι εκεύ. Αποφϊςιςα να βϊλω 

τϋλοσ ςε όλη αυτόν την κατϊςταςη εξαρχόσ. Κατϊφερα να τουσ πεύςω να 

κόψουν τα μαλλιϊ τουσ, να ξυρύζονται, να ςταματόςουν το ποτό και ϋτςι 

όλα κύληςαν όπωσ ϋπρεπε».
[19,20]
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Ο Αρκάν και οι «Τίγρεισ» του. 

 

Οι Delije και οι Bad Blue Boys ϊφηςαν κϊπου ςτο Μαρακανϊ (το 

γόπεδο του Αςτϋρα) και ςτο Μαξιμύρ τα οπαδικϊ τουσ αιςθόματα και τον 

οπαδικό τουσ εξοπλιςμό και ξεκύνηςαν για τον πόλεμο με τουφϋκια ςτα 

χϋρια. Ο αγώνασ (που δεν ϋγινε) ςυγκαταλϋγεται ςτουσ ‚5 αγώνεσ που 

ϊλλαξαν τον κόςμο‛ ςύμφωνα με τισ προςφιλεύσ ταξινομόςεισ των αςτικών 

ΜΜΕ.[36] Παρόλα αυτϊ ο τύτλοσ αυτόσ εύναι ταυτόχρονα δύκαιοσ και ϊδικοσ. 

Δύκαιοσ καθώσ αποτϋλεςε όντωσ το πρώτο δημόςιο περιςτατικό 

εθνικιςτικόσ βύασ, μιασ βύασ που γιγαντωνόταν και αναπτύςςονταν επύ 15 

ςχεδόν χρόνια μϋςα ςτο υπό κατϊρρευςη ςύςτημα τησ Γιουγκοςλαβύασ 

(ειδικϊ μετϊ τον θϊνατο του Σύτο το 1980). Άδικοσ γιατύ προφανώσ δεν 

αποτϋλεςε την αιτύα του πολϋμου. Όμωσ η χρονικό ςυγκυρύα, οι τότε 

κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ, και κυρύωσ τα μετϋπειτα γεγονότα ςυγκροτούν 
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αναδρομικϊ όλη την αφόγηςη του πολϋμου, μϋςα ςτην οπούα το 

ςυγκεκριμϋνο ματσ ϋχει τερϊςτια ςυμβολικό αξύα.
[37]

 

 

Ένα ϊλλο θερμό αθλητικό «επειςόδιο» ακολούθηςε, τον Αύγουςτο του 

ύδιου χρόνου, όταν ο Βλϊντε Ντύβατσ, παύκτησ τησ εθνικόσ ομϊδασ 

μπϊςκετ τησ Γιουγκοςλαβύασ και με διεθνό καριϋρα ςτο NBA, ϊρπαξε και 

πϋταξε την κροϊτικη ςημαύα που κρατούςε ϋνασ οπαδόσ για να πανηγυρύςει 

την κατϊκτηςη του Παγκόςμιου Πρωταθλόματοσ απϋναντι ςτην ΕΔ. 

Σα ςτϊδια και οι κερκύδεσ ϋγιναν το πεδύο για να εξεγερθούν 

ενϊντια ςτην ενωμϋνη Γιουγκοςλαβύα αλλϊ πϊντα μϋςα από μια εθνικιςτικό 

αφόγηςη. Ένα μόνα μετϊ, ςτισ 26 επτεμβρύου 1990, ςτο παιχνύδι μεταξύ 

Φϊιντουκ και Παρτιζϊν ςτο πλιτ, κϊποιοι από τουσ Torcida (οργανωμϋνοι 

οπαδού τησ Φϊιντουκ) ϋκαψαν μια Γιουγκοςλϊβικη ςημαύα ςτο βόρειο τμόμα 

του γηπϋδου.
[36]

 

Όποτε ο Ερυθρόσ Αςτϋρασ ςυναντούςε την Παρτιζϊν ςτα τοπικϊ 

ντϋρμπι η ατμόςφαιρα όταν το λιγότερο εχθρικό. τισ 22 Μαρτύου 1992 

όμωσ ϋγινε κϊτι που πρώτη φορϊ ςυνϋβαινε. Πριν το παιχνύδι και καθώσ 

οι οπαδού κατευθύνονταν ςτο «Μαρακανϊ» (γόπεδο Ε. Αςτϋρα) υπόρξαν 

κϊποια ςποραδικϊ επειςόδια, τα οπούα ςυνεχύςτηκαν με περιοριςμϋνεσ 

βριςιϋσ μϋςα ςτο γόπεδο. Σύποτα απ’ αυτϊ δεν όταν αςυνόθιςτα για τα 

δεδομϋνα του ντϋρμπι του Βελιγραδύου. Σο περύεργο όταν αυτό που 

ακολούθηςε. Ξαφνικϊ οι βριςιϋσ και το τραγούδι ςταμϊτηςαν. Σο πλόθοσ 

παρακολουθούςε 20 «Σύγρεισ», ντυμϋνουσ με ςτρατιωτικό παραλλαγό, να 

παύρνουν θϋςη ςτο βόρειο πϋταλο παρουςύα του ύδιου του Αρκϊν. Ένασ 

ϋνασ ϊρχιςαν να υψώνουν πινακύδεσ οι οπούεσ ϋγραφαν: «20χλμ για 

Βούκοβαρ», «10χλμ για Βούκοβαρ» και τϋλοσ «Καλωςόρθατε ςτο Βούκοβαρ». 

ύςςωμο το πλόθοσ ϊρχιςε να χειροκροτϊ τουσ ϊντρεσ του Αρκϊν όντασ 

πλϋον ενωμϋνο ενϊντια ςτον κοινό εχθρό, τουσ Κροϊτεσ. Σο παιχνύδι 

ςυνεχύςτηκε κανονικϊ και οι οπαδού των δύο ομϊδων τραγουδούςαν πλϋον 

μαζύ τραγούδια των Σςϋτνικ και ςυνθόματα για τη Μεγϊλη ερβύα.
[41]
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Απ’ το 1994 και μετϊ μια νϋα γενιϊ οπαδών ϊρχιςε να δημιουργεύται 

που ςε τύποτα δεν θύμιζε τα αθλητικϊ ιδεώδη ςτα χρόνια τησ ενωμϋνησ 

Γιουγκοςλαβύασ. Η νϋα γενιϊ αυτό εύχε πρότυπα ανθρώπουσ ςαν τον 

Μλϊντιτσ και τον Αρκϊν. Η κατϊςταςη ςόμερα, 22 χρόνια μετϊ τη λόξη του 

πολϋμου, εύναι ακόμα αποθαρρυντικό. Οι Κροϊτεσ τραγουδϊνε ακόμα 

εμβατόρια των Ουςτϊςι ςτα γόπεδα, οι ερβοι οπαδού (ξανϊ ενωμϋνοι) 

επιτύθενται και εμποδύζουν τη διεξαγωγό του Gay Parade του Βελιγραδύου 

από το 2004 μϋχρι το 2010 με την ανοχό και κϊλυψη του κρϊτουσ.
[41,42]

 

Ενόσ κρϊτουσ που ο μϋχρι πρότινοσ Πρόεδροσ τησ Δημοκρατύασ και πρώην 

Πρωθυπουργόσ τησ ερβύασ, Αλεξϊνταρ Βοϑςιτσ, όταν ςτα νιϊτα του μϋλοσ 

των Delije.
[42]

 Ναζιςτικού χαιρετιςμού, πανό που αναπολούν αιματηρϋσ 

ςτρατιωτικϋσ επιχειρόςεισ του εμφυλύου και εξυμνούν «εθνικούσ όρωεσ» 

εκατϋρωθεν, καμϋνεσ ςημαύεσ και ξύλο εύναι αυτϊ που ςυνθϋτουν το 

ςκηνικό ακόμα ςτισ μϋρεσ μασ. Έτςι λοιπόν, ο διϊλογοσ που ϋχει ανούξει 

από το 2007 για κοινϐ Βαλκανικϐ πρωτϊθλημα φαντϊζει ακόμα όνειρο 

καλοκαιρινόσ νυκτόσ.
[44]

 

 

 

Ο Αλεξάνταρ Βούςιτσ, πρώην Πρωθυπουργόσ τησ Σερβίασ και φανατικόσ 

οπαδόσ του Ερυθρού Αςτέρα. 
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Πανό των οπαδών τησ Παρτιζάν ενάντια ςτο Gay Parade. 

 

 

 

Σέρβοι οπαδοί χαιρετούν ναζιςτικά και ζητούν την απελευθέρωςη του 

«ήρωα» Μλάντιτσ. 
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Προκλητικό πανό των Delije που αναπολεί τη μάχη του Βούκοβαρ. 

Αναρτήθηκε ςτον αγώνα μπάςκετ με τον Παναθηναΰκό (Euroleague, 26.01.2017). 

 

Η Γιουγκοςλαβύα μασ ϋμαθε πολλϊ, αν και αρκετού αρνούνται τα 

μαθόματα αυτϊ. Μασ ϋμαθε ότι ο εθνικιςμόσ και ο ρατςιςμόσ εύναι 

εςωτερικϊ και αναπόςπαςτα ςτοιχεύα του ϋθνουσ κρϊτουσ, και τησ 

ςυγκρότηςησ τησ ταυτότητασ τουσ, και όχι παρϋκκλιςη ό υπερβολό από 

αυτϊ. Φωρύσ τον ρατςιςμό, χωρύσ την φυλετικό και εθνικιςτικό 

φανταςύωςη δεν μπορεύ να οριςτεύ κανϋνα εθνικό όριο, κανϋνασ 

διαχωριςμόσ και κανϋνα ςύνορο. Σο γεγονόσ τησ μεταμόρφωςησ των οπαδών 

ςε πολεμιςτϋσ, δεύχνει το πωσ η ευρύτατα διαδεδομϋνη επιθετικότητα των 

οπαδών ςε μια χώρα, μπορεύ να αποτελϋςει ςε καιρό πολϋμου, ϋνα 

πολύτιμο κεφϊλαιο μύςουσ για το Κρϊτοσ. Σο Κρϊτοσ ενδιαφϋρεται να 

ςυντηρεύ αυτό το «κεφϊλαιο μύςουσ» αθλητικόσ προϋλευςησ για να το 

χρηςιμοποιόςει ςτην εκπλόρωςη των –πολεμικών και  μη- ςκοπών του. Η 

τόςο ξεκϊθαρη ςύνδεςη του ποδοςφαύρου με την πολιτικό, η ταύτιςη του 

ποδοςφαύρου με την πιο ϊγρια μορφό τησ πολιτικόσ διαχεύριςησ των 

πραγμϊτων, τον πόλεμο, ςτην πρώην Γιουγκοςλαβύα ϋχει μεύνει ςτην 

ιςτορύα. 



34 
 

Βιβλιογραφύα - Αρθρογραφύα - Παραπομπϋσ 

 

[1] Μαρκ Μαζϊουερ (2000), Σα Βαλκϊνια, Εκδόςεισ Πατάκη (2001), ςελ. 

106-113 

[2] Bogdan Denitch (1994), Ethnic Nationalism: The tragic death of 

Yugoslavia, University of Minnesota Press, Minneapolis 

[3] Christopher Bennett (1996), Yugoslavia's Bloody Collapse: 

Causes, Course and Consequences, Crawford House Publishers 

[4] Allen. L. Sack & Zeljan. Suster (2000), Soccer and Croatian 

Nationalism: A Prelude to War, Journal of Sport & Social Issues 24, 

no. 3, p. 305-320, Sage Publications 

[5] Αρχικϊ ο όροσ Σςϋτνικ αποδόθηκε ςτισ αντϊρτικεσ ομϊδεσ που 

ςυγκροτόθηκαν ςτα Βαλκϊνια πριν και κατϊ τη διϊρκεια των βαλκανικών 

πολϋμων, φαινόμενο παρόμοιο με τουσ Βούλγαρουσ Κομιτατζόδεσ και τουσ 

Έλληνεσ Μακεδονομϊχουσ. Κατϊ τον Β’ ΠΠ ςυγκροτόθηκαν τςϋτνικεσ ομϊδεσ 

από φιλομοναρχικούσ εθνικιςτϋσ ϋρβουσ ςτρατιωτικούσ με ςκοπό τον 

διμϋτωπο αγώνα εναντύον Γερμανών, Κροατών αλλϊ και των παρτιζϊνων του 

Σύτο. 

[6] Vjekoslav Perica (2002), Balkan Idols Religion and Nationalism in 

Yugoslav States, Oxford University Press 

[7] Βαςύλησ Ραφαηλύδησ (1999), Η Μεγϊλη Περιπϋτεια του Μαρξιςμού, 

Εκδόςεισ του Εικοςτού Πρώτου, ςελ. 525-535 

[8] Βαςύλησ Ραφαηλύδησ (1994), Οι Λαού των Βαλκανύων, Εκδόςεισ του 

Εικοςτού Πρώτου 



35 
 

[9] Richard Mills (2016), Cold War Football: Soviet Defence and 

Yugoslav Attack following the Tito-Stalin Split of 1948, Europe-Asia 

Studies 68 (10), p. 1736-1758 

[10] Ζιλ Μαρτινϋ (2012), Οι Πϋντε Κομμουνιςμού, Εκδόςεισ Ελεύθεροσ 

Τύποσ, ςελ. 92-120 

[11] xyz contagion, Η ανθρωποςφαγό ςτη ρεμπρϋνιτςα, η Ελληνικό 

Εθελοντικό Υρουρϊ και η εμπλοκό τησ Φρυςόσ Αυγόσ, 

https://xyzcontagion.wordpress.com/srebrenica/ 

[12] xyz contagion, Αλόθειεσ και Μύθοι για τη Γιουγκοςλαβύα, 

https://xyzcontagion.wordpress.com/yugoslavia-the-whole-truth/ 

[13] Adam Roberts (1999), NATO’s ‘Humanitarian War’ over Kosovo, 

Survival 41, no. 3, p. 102-123 

[14] John R. Fulton (2010), NATO and the KLA: How the West Encouraged 

Terrorism, Global Security Studies, Volume 1, Issue 3, p. 130-141 

[15] Our baba doesn’t say fairy tales,  Η Γιουγκοςλαβύα ωσ το ςημεύο 

μηδϋν του νεοςυντηρητιςμού – Σα εγλόματα και η καταγραφό τουσ (Μϋροσ 

2ο), https://goo.gl/bkmJJD 

[16] Richard Mills (2010), Velez Mostar Football Club and the Demise 

of ‘Brotherhood and Unity’ in Yugoslavia (1922-2009), Europe-Asia 

Studies 62 (7), p. 1107-1133 

[17] Gregor Zupanc (2014), Boys Cry: Tears, Football and High 

Politics, Balkanist Magazine, http://balkanist.net/boys-cry-tears-

football-high-politics-2/ 

[18] Adnan Kajtezovic (2015), The Disintegration of Yugoslavia and 

Football, Master Thesis, University of Northern Iowa 

https://xyzcontagion.wordpress.com/srebrenica/
https://xyzcontagion.wordpress.com/yugoslavia-the-whole-truth/
https://goo.gl/bkmJJD
http://balkanist.net/boys-cry-tears-football-high-politics-2/
http://balkanist.net/boys-cry-tears-football-high-politics-2/


36 
 

[19] Ivan Colovic (1999), Από τισ κερκύδεσ ςτα χαρακώματα: Σο 

ποδόςφαιρο ωσ αφόγηςη του πολϋμου – Η Γιουγκοςλαβικό εμπειρύα, 

Εκδόςεισ Ιςνάφι (2007) 

[20] HUMBA #9 και #10, Αφιϋρωμα ςτον Γιουγκοςλϊβικο αθλητιςμό (2012) 

[21] Richard Mills (2009), ‘It All Ended in an Unsporting Way’: 

Serbian Football and the Disintegration of Yugoslavia (1989-2006), The 

International Journal of the History of Sport 26 (9), p.1187-1217 

[22] Liam Newman (2014), A World of Ultras: Red Star, These Football 

Times Magazine, http://thesefootballtimes.co/2014/11/08/a-world-of-

ultras-red-star/ 

[23] Nebojsa Markovic, An In-Depth Analysis of Serbian Football: 

Partizan & Red Star Belgrade, IBWM Magazine, 

http://inbedwithmaradona.com/journal/2017/5/3/an-in-depth-analysis-of-

serbian-football-partizan-red-star-belgrade 

[24] Matt Gault (2015), A Tale of One City: Belgrade, These Football 

Times Magazine, http://thesefootballtimes.co/2015/06/17/a-tale-of-one-

city-belgrade/ 

[25] Tom Wood (2016), Hajduk Split – The History of the Pride of 

Dalmatia, Futbolgrad Magazine, http://futbolgrad.com/hajduk-split-

history-pride-dalmatia/ 

[26] Tea Sindbaek (2013), ‘A Croatian champion with a Croatian name’: 

national identity and uses of history in Croatian football culture – 

the case of Dinamo Zagreb, Sport in Society: Cultures, Commerce, 

Media, Politics 

http://thesefootballtimes.co/2014/11/08/a-world-of-ultras-red-star/
http://thesefootballtimes.co/2014/11/08/a-world-of-ultras-red-star/
http://inbedwithmaradona.com/journal/2017/5/3/an-in-depth-analysis-of-serbian-football-partizan-red-star-belgrade
http://inbedwithmaradona.com/journal/2017/5/3/an-in-depth-analysis-of-serbian-football-partizan-red-star-belgrade
http://thesefootballtimes.co/2015/06/17/a-tale-of-one-city-belgrade/
http://thesefootballtimes.co/2015/06/17/a-tale-of-one-city-belgrade/
http://futbolgrad.com/hajduk-split-history-pride-dalmatia/
http://futbolgrad.com/hajduk-split-history-pride-dalmatia/


37 
 

[27] Lauren Oliveri (2013), Slavic Rivals: A Brief History, Soccer 

Politics: A Discussion Forum About the Power of the Global Game, 

https://sites.duke.edu/wcwp/2013/11/18/slavic-rivals-a-brief-history/ 

[28] bbb, Documentary film about the Bad Blue Boys - Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=t1DnjqamZRE&t=3s&ab_channel=sa%C5%A1ap

odgorelec 

[29] Benjamin Perasovic & Marko Mustapic (2013), Football Supporters 

in the Context of Croatian Sociology: Research Perspectives 20 Years 

After, Kinesiology 45 (2), p. 262-275 

[30] Κώςτασ Υουρύκοσ (2014), Βλϊντε και Ντρϊζεν: Κϊποτε αδϋρφια, 

πϊντοτε αδϋρφια, Το Περιοδικό, https://goo.gl/Bs4FQa 

[31] Jonathon Aspey (2015), Red Star and the immortal triumph of 1991, 

These Football Times Magazine, 

http://thesefootballtimes.co/2015/08/17/red-star-triumph-of-1991/ 

[32] Jonathon Aspey (2016), Yugoslavia in the 1990s: The wonder-team 

that never was, These Football Times Magazine, 

http://thesefootballtimes.co/2016/05/30/yugoslavia-in-the-1990s-the-

wonder-team-that-never-was/ 

[33] Alex Lawson, A Short History of the Hajduk Torcida, IBWM 

Magazine, http://inbedwithmaradona.com/journal/2013/3/27/a-short-

history-of-the-hajduk-torcida 

[34] Srdjan Vrcan & Drazen Lalic (1999), From Ends To Trenches and 

Back: Football in the Former Yugoslavia, Football Cultures and 

Identities, Macmillan Press Ltd, p. 176-185 

https://sites.duke.edu/wcwp/2013/11/18/slavic-rivals-a-brief-history/
https://www.youtube.com/watch?v=t1DnjqamZRE&t=3s&ab_channel=sa%C5%A1apodgorelec
https://www.youtube.com/watch?v=t1DnjqamZRE&t=3s&ab_channel=sa%C5%A1apodgorelec
https://goo.gl/Bs4FQa
http://thesefootballtimes.co/2015/08/17/red-star-triumph-of-1991/
http://thesefootballtimes.co/2016/05/30/yugoslavia-in-the-1990s-the-wonder-team-that-never-was/
http://thesefootballtimes.co/2016/05/30/yugoslavia-in-the-1990s-the-wonder-team-that-never-was/
http://inbedwithmaradona.com/journal/2013/3/27/a-short-history-of-the-hajduk-torcida
http://inbedwithmaradona.com/journal/2013/3/27/a-short-history-of-the-hajduk-torcida


38 
 

[35] Dejan Zec & Milos Paunovic (2015), Football’s positive influence 

on integration in diverse societies: the case study of Yugoslavia, 

Soccer & Society 16 (2-3), p. 232-244 

[36] Ivan Djordjevic (2012), Twenty Years Later: The War Did (not) 

Begin at Maksimir: An Anthropological Analysis of the Media Narratives 

about a Never Ended Football Game, Institute of Ethnography SASA, 

Belgrade 

[37] Dario Brentin (2015), The ‘Maksimir Myth’: 25 Years Since the 

‘Symbolic Dissolution’ of Socialist Yugoslavia, Balkanist Magazine, 

http://balkanist.net/the-maksimir-myth-25-years-since-the-symbolic-

dissolution-of-socialist-yugoslavia/ 

[38] Our baba doesn’t say fairy tales, αν ςόμερα 25 χρόνια πριν, 

Δυναμό Ζϊγκρεμπ – Ερυθρόσ Αςτϋρασ Βελιγραδύου, https://goo.gl/dv8hpR 

[39] Balkan Investigative Reporting Network – BIRN (2014), Arkan’s 

Paramilitaries: Tigers Who Escaped Justice, Balkan Transitional 

Justice, http://www.balkaninsight.com/en/article/arkan-s-

paramilitaries-tigers-who-escaped-justice 

[40] Ο Αρκϊν όταν ϋνα από τα πιο πολυςυζητημϋνα ϊτομα κατϊ τη διϊρκεια 

του πολϋμου ςτην Κροατύα και ςτη Βοςνύα. Κατϊ τη διϊρκεια των 

ςυρρϊξεων δημιούργηςε τη "ερβικό Εθελοντικό Υρουρϊ" και ςτη ςυνϋχεια 

την παραςτρατιωτικό ομϊδα "Σύγρεισ" που κατηγορόθηκε για εθνικϋσ 

εκκαθαρύςεισ Κροατών και Μουςουλμϊνων. Αυτϋσ οι κατηγορύεσ οδόγηςαν 

πριν λύγα χρόνια και ςτην ϋκδοςη εντϊλματοσ ςύλληψησ από το ειδικό 

δικαςτόριο τησ Φϊγησ. Η δρϊςη του Αρκϊν και των μαυροφορεμϋνων ανδρών 

του ςτον πόλεμο, εκτόξευςαν ςτα ύψη τη δημοτικότητϊ του ςτη ερβύα, 

κϊτι που το 1992 οδόγηςε και ςτην εκλογό του ςτο ςερβικό κοινοβούλιο 

ωσ βουλευτόσ του κόμματοσ τησ "ερβικόσ Ενότητασ". Επιπλϋον, ο Αρκϊν 

http://balkanist.net/the-maksimir-myth-25-years-since-the-symbolic-dissolution-of-socialist-yugoslavia/
http://balkanist.net/the-maksimir-myth-25-years-since-the-symbolic-dissolution-of-socialist-yugoslavia/
https://goo.gl/dv8hpR
http://www.balkaninsight.com/en/article/arkan-s-paramilitaries-tigers-who-escaped-justice
http://www.balkaninsight.com/en/article/arkan-s-paramilitaries-tigers-who-escaped-justice


39 
 

κατεύχε μια "ςημαντικό" θϋςη ςτη λύςτα των πλϋον καταζητούμενων τησ 

ΙΝΣΕΡΠΟΛ καθώσ κατηγορούνταν ωσ ο "εγκϋφαλοσ" για μύα ςειρϊ κλοπών και 

ληςτειών ςε διϊφορεσ τρϊπεζεσ ςτην Ιταλύα, την Ολλανδύα, τη Γερμανύα 

και τη ουηδύα. Σα τελευταύα χρόνια ο Αρκϊν αςχολούνταν με διϊφορεσ 

επιχειρόςεισ, μεταξύ των οπούων καζύνο, εταιρύεσ ειςαγωγών-εξαγωγών 

ενώ αγόραςε και την Όμπιλιτσ το 1996, μια ημιεπαγγελματικό ομϊδα του 

Βελιγραδύου που αγωνιζόταν ςτισ χαμηλότερεσ κατηγορύεσ για δεκαετύεσ. 

Άλλαξε το χρώμα τησ ομϊδασ ςε κύτρινο, ωσ φόρο τιμόσ ςτισ Σύγρεισ. Η 

ομϊδα ανϋβηκε κατηγορύα και μϋςα ςε ϋνα χρόνο ςτην πρώτη κατηγορύα 

κατϋκτηςε το πρωτϊθλημα. Ο Αρκϊν δολοφονόθηκε το 2000 ςτο λόμπι του 

ξενοδοχεύου Ιντερκοντινϋνταλ ςτο Βελιγρϊδι κϊτω από ανεξιχνύαςτεσ 

ςυνθόκεσ. 

[41] The Observer (2004), Football, Blood and War, The Guardian, 

https://www.theguardian.com/observer/osm/story/0,6903,1123137,00.html 

[42] Balkanist Magazine (2014), Serbia is Russia Lite: Inside the 

Anti-Gay Hooligan State, http://balkanist.net/serbia-is-russia-lite/ 

[43] Dario Brentin (2014), The Democratic ‘Hooligan’? Radical 

Democracy and Social Protest Amongst Football Fans in Croatia, 

Balkanist Magazine, http://balkanist.net/democratic-hooligan-radical-

democracy-social-protest-amongst-football-fans-croatia/ 

[44] Chris Etchingham, Could A Balkan Football League Ever Work?, IBWM 

Magazine, http://inbedwithmaradona.com/journal/2016/1/15/could-a-

balkan-football-league-ever-work?rq=bad%20blue%20boys 

 

 

 

https://www.theguardian.com/observer/osm/story/0,6903,1123137,00.html
http://balkanist.net/serbia-is-russia-lite/
http://balkanist.net/democratic-hooligan-radical-democracy-social-protest-amongst-football-fans-croatia/
http://balkanist.net/democratic-hooligan-radical-democracy-social-protest-amongst-football-fans-croatia/
http://inbedwithmaradona.com/journal/2016/1/15/could-a-balkan-football-league-ever-work?rq=bad%20blue%20boys
http://inbedwithmaradona.com/journal/2016/1/15/could-a-balkan-football-league-ever-work?rq=bad%20blue%20boys


40 
 

Προτεινϐμενα ντοκυμαντϋρ και ταινύεσ 

 

 Σα Όμορφα Φωριϊ, Όμορφα καύγονται (1996) 

 The death of Yugoslavia (1995), BBC One Documentary, Youtube με 

αγγλικούσ υπότιτλουσ 

 Σο βϊροσ των αλυςύδων (2010), Youtube με ελληνικούσ υπότιτλουσ 

 Once Brothers (2010), ESPN Documentary 

 The Real Football Factories International – Serbia & Croatia, 

Youtube 

 

Προτεινϐμενα site 

 

 Balkanist    

 Balkan Insight    

 Balkan Transitional Justice   

 Our baba doesn’t say fairy tales 

 These Football Times 

 In Bed With Maradona (IBWM) 

 Soccer Politics: A Discussion Forum About the Power of the Global 

Game 

 The Voice of Football Fans – Copa90 

 United Nations: International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia (ενημϋρωςη για τισ δύκεσ ςτη Φϊγη) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


